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Aktiivinen kuuntelu, tehtävä 4 – emotionaalisten tarpeiden pohtiminen ja parafrasointi 

Tehtävän tyyppi: Roolileikki 

Oppimistavoitteet: Tämän tehtävän tavoitteena on auttaa sinua harjoittelemaan parafrasointia ja 
reflektoimaan asiakkaan sanomisten lisäksi hänen tunteitaan, ilmeitä, kehon kieltä, ryhtiä ja 
äänensävyä. Parafrasointi on avainasemassa keskinäisen luottamuksen rakentamisessa ja 
neuvonnassa käsiteltävien asioiden paljastamisessa. Asiakas saa ohjaan suusta kuulla, mitä hän on 
ensin itse ilmaissut ja tämä auttaa häntä ymmärtämään paremmin tilannettaan ja tarpeitaan 
realistiselta pohjalta 

Erityispiirteet: Ryhmätehtävä (vähintään kaksi henkilöä - pareittain) 

Kesto: 45 minuuttia 

Tarvittava materiaali: 14 lausuntoa (linkki & pdf tulostettavaksi) 
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Hyödyllistä tietoa kouluttajalle: 

Jaa osallistujat pareittain ja anna heille 14 lausuntoa. Molemmat parista pääsevät sekä asiakkaan 
(ilmaisee lausunnot yksitellen), että ohjaajan rooliin. Ohjaaja parafrasoi, eli kertoo omin sanoin 
asiakkaalta juuri kuulemansa, keskittyen ilmaistuun tunteeseen kussakin tapauksessa. Molemmat 
osapuolet toimivat 7 lausunnossa ohjaajana ja 7 lausunnossa asiakkaana, jotta kaikki lausunnot 
tulevat käytyä läpi. 

Kun roolileikki päättyy, pyydä kaikki osallistujat yhteen ryhmään jakamaan kokemuksensa. 

 

Ohjeet: Toinen on asiakas ja ilmaisee annetut lausunnot yksitellen. Toinen osapuoli on ohjaaja ja 
yrittää parafrasoida, eli kertoa asiakkaan sanoman omin sanoin ja näin osoittaa reflektoivansa 
asiakkaan ilmaisemaa tunnetta. Vaihtakaa rooleja (molemmat toimivat 7 väitteessä ohjaajana ja 7 
väitteessä asiakkaana). 

Esimerkikki: 

Asiakas: Hän sanoi minulle auttavansa minua, mutta ei auttanutkaan. Hän valehteli minulle. 

Ohjaaja: Tunnet olosi petetyksi, koska ystäväsi rikkoi lupauksensa auttaa sinua. 

 

 

Lausunnot: 

1) Isäni vähättelee minua jatkuvasti. Vihaan häntä. 

2) Kuulin äitini sanovan, että hän toivoo, etten olisi koskaan syntynyt. 

3) Ystäväni levitti huhua, että vein hänen poikaystävänsä. En kestä sitä. 

4) Kollegani syyttää minua asioista, joita en ole koskaan tehnyt. 

5) Esittelin esseetäni kollegoilleni. Pomo tuli sisään ja jäädyin. 

6) Vaimoni kertoi minulle, että olin pettymys hänen elämässään. Halusin vajota maan alle. 

7) Sain huonon arvosanan ja äitini sanoi odottavansa minulta enemmän. Minä poistuin paikalta. 

8) Pomoni sanoi, että saisin ylennyksen kaikkien edessä. Nyt hän kuitenkin vain jättää minut 
huomioimatta. Ylennys annettiin nuoremmalle kollegalle, jolla oli paljon vähemmän työkokemusta. 

9) En tiedä, mihin mille alalle hakisin. Pidän fysiikasta, mutta haluaisin myös lääkäriksi. 
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10) Olen asunut maassa 7 vuotta, mutta minua pidetään yhä ulkomaalaisena. Pomo antaa 
jatkuvasti ylennyksiä minua huonommille oman maalaisilleen. Pitäisikö minun erota vai pyytää 
kohteliaasti lisää vastuuta nykyisessä työssäni? 

11) Sain potkut. Olen 48-vuotias enkä tule enää saamaan töitä. 

12) En tunne ketään tässä kaupungissa, josta mieheni löysi työpaikan kuukausi sitten. 

13) En pidä työstäni. Kaikki on pelkkää rutiinia. 

14) Kukaan ei puhu minulle luokassa ja kuulin jonkun kuiskaavan, että he eivät pidä minusta. 

 

 

Reflektiokysymykset: 

• Onnistuitko reflektoimaan asiakkaasi ilmaisuja oikein? 
• Koitko asiakkaana, että ohjaaja onnistui ilmaisemaan tunteitasi ja sanojasi tarkasti? 
• Mitä tunteita sinulla on prosessin aikana? 


